
 
محمد  ،ومجدد دعوة التوحيد ،هذه قصيدة في رثاء شيخ الإسلام

بن اين حسالشيخ، علامة لل، -الل  ه تعالىرحمه -بن عبد الوهاب ا
 :-رحمه الل  ه تعالى–أبي بكر بن غنام 

 إلى الل  ه في كشف الشدائد نفزع
 

 زعــــوليس إلى غير المهيمن مف 
 لقد كسفت شمس المعارف والهدى 

 
 دود وأدمعــــي الخفسالت دماء ف 

 را بفقدهــــإمام أصيب الناس ط 
 

 وطاف بهم خطب من البين موجع 
 هــــلاد لموتــــوأظلم أرجاء الب 

 
 وحل بهم كرب من الحزن مفظع 

 ه وسمائهـــشهاب هوى من أفق 
 

 ونجم ثوى في الترب واراه بلقع 
 د مستنير سناؤهــــب سعــوكوك 

 
 عــــن مطلوبدر له في منزل اليم 

 دى للأنام ضياؤهــــح تبـوصب 
 

 عــــالدياجي بعده متقش يفداج 
 لقد غاص بحر العلم والفهم والندى 

 
 عــــة مرتـــير للبه ـد كان فيــوق 

 فقوم جلا عنهم صدا الدين فاهتدوا 
 

 وتسمع يتصغفأسماعهم للحق  
 وقوم ذوو فقر وجهد وفاقة 

 
 عمطم حووا واقتنوا ما فيه للعيش 

 لقد رفع المولى به رتبة الهدى  
 

 فعرويالضلال  ويعلبوقت به  
 ةحـلمه من لمعة الحق ـأبان ل 

 
ي   عـــه حجاب وبرقــل بها عنــأز

 سقاه غير الفهم مولاه فارتوى 
 

 عـــعارف يقطـوعام بتيار الم 
 به التوحيد بعد اندراسه ىفأحي 

 
 عــــوأقوى به من مظلم الشرك مهي 

 افأنوار صبح الحق باد سناؤه 
 

ياه طي   عــــومصباحه عال ور
 سما ذروة المجد التي ما ارتقى لها 

 
 دعــــسواه ولا حاذى فناها سمي 

 وشمر في منهاج سنة أحمد 
 

 عــــقويريشيد ويحيى ما تعفى  
 عن حماه وسوحه يالأعاد يوينف 

 
 عــــويدمغ أرباب الضلال ويدف 

 ة التيــــالسنيناظر بالآيات و 
 

 عــــأمرنا إليها في التنازع نرج 
 اء يبسم ثغرهاحه السمـــــفأضحت ب 

 
يلم    عــــوأمسى محياها يضيء و

 ة طامساــــه نهج الغوايــــوعاد ب 
 

ب    عــــوقد كان مسلوكا به الناس تر
 ول افتخارهاـــوجرت به نجد ذي 

 
 عــــعي ترفــــق لها بالألمـــوح  

 رـوافــــوام ســــفيها س فآثاره 
 

 عــــء وتسطيتضفيها  رهوأنوا  
 لقد وجد الإسلام يوم فراقه 

 
 دعــــبعده يتص خشينامصابا   

 وطاشت أولو الأحلام والفضل والنهى 
 

 عــــوكادت له الأرواح تترى وتتب  
 وطارت قلوب المسلمين بيومه 

 
 رعــــة تقـــوا به أن القيامـــوظن  

 كاء تأسفاــــوا جميعا بالبفضج 
 

 عــــوكادت قلوب بعده تتفج  
 عــوفاضت عيون واستهلت مدام 

 
 عــــميه دمــاليخالطها مزج من   

 بكته ذوو الحاجات يوم فراقه 
 

 عــــجمأوأهل الهدى والحق والدين   
 أرى الأبصار قلص دمعها يفمال 

 
 عــــوتدم يتهموليست على فقداه   

 أرى الألباب تبدى قساوة يومال 
 

 عــــوليست على ذكراه يوما توج  
 هائبمان ــــلقد غدرت عين تض 

 
 عــــعليه وكبد قد أبت لا تقط  

 رىــــق لأرواح المحبين أن تـــيح 
 

 عــــوضة لما خلت منه أرببمق  
 ه قمر الهدىــــوتتلو سريرا فوق 

 
 عــــوالعلوم تشي يالمعالوشمس   

 رت بأشباح أهلهاــــبالها قفما  
 

 وم الوداع تودعــــولم تك في ي  
 لك من قبر حوى الزهد والتقى فيا 

 
 رعتملم ــــوحل به طود من الع  

 ضعمولئن كان في الدنيا له القبر  
 

 عــــفيوم الجزا يرجى له الخلد موض  
 ةــــسقى قبره من هاطل العفو ديم 

 
 عــــهمر ــن البــوباكره سحب م  

 رضىــــة الفوز والــه بحبوحــوأسكن 
 

 عــــيها يمتــــولا زال بالرضوان ف  
  


